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 اخل١بي دم١مخ: أعبِخ ٚأِبٟٔ: أعبِخ ٚلظض اخل١بي:

تًُٝش يف ايصف  عا١َ ( أ) 

ارتاَػ االبتزا٥ٞ ، حيب قضا٠٤ 

ايكصص ارتٝاي١ٝ  سبا مجا 

ٚنإ ٜغبح َعٗا يف عامل 

 ارتٝاٍ .

ػض٣ تغ٢ُ أعا١َ ي٘ أخت ص

ٖٚٞ أَاْٞ أصػض َٓ٘ بغ١ٓ ،

 ؽضٜهت٘ يف ٖشٙ املػاَض٠.

ناْت تكٍٛ ي٘ :إٕ اذتٝا٠ 

غت نًٗا خٝااًل ، عؿ َعٓا يٝ

 يف ايٛاقع .

ْغتطٝع حتٌٜٛ ارتٝاٍ إىل 

بايعًِ ايػظٜض ٚايعٌُ سكٝك١  

 ايهجري.

 نض٠ ايغاسض ايبًٛص١ٜ=ايتًفاط.

 بغاط ايضٜح=

 طا٥ض٠،صاصٚخ،َضنب١ فطا٤.

 احلّبَ اٌضاجً: إىل ع١ٕبء:
ٖب  اأعا١َ ٜتدٌٝ ٚحيًِ أْ٘ س

ٖاي١ يف  ُاأَاْٞ إىل أختَٗع 

 عٝٓا٤.

ٌٝ أعاَ٘ أْ٘ ٜضنب ع٢ً ظٗض اذتُاّ ايظادٌ ٖٚٛ ساٖب إىل عٝتد

 : أْ٘ ٖشا اذتُاّ َٚٔ صفات أخت٘ ٖاي١

نًٝٛ َرت ف٢ ايغاع١  60ٜغتطٝع إٔ ٜطري أنجض َٔ  -عضٜع - ق٣ٛ

 .ٚيشا مسٞ عُاّ املضاع١ًٜعضف ايطضٜل بؾهٌ غضٜب َٚزٖؿ 

 احلذ٠مخ اٌجذش٠خ: اٌجذش األمحش: ٘بٌخ ٚػالء اٌذ٠ٓ:

تعٝؿ هرب٣  اي ُٗاٖاي١ أخت

يزٜٔ ف٢ عٝٓا٤ َع طٚدٗا عال٤ ا

 يًبرتٍٚ.ٜعٌُ َٗٓزعا ايشٟ 

ٚأَٛاد٘ عض ٚاعع َٝاٖ٘ طصقا٤ ،

عاي١ٝ بٝطا٤ َٚٓعضٙ بزٜع 

 عٝكع األخٛإ فٝ٘.، ٚعاسض

يف سزٜك١  أعا١َعٝغكط  

عذٝب١ ايؾهٌ بزٜع١ األيٛإ 

صدض١ٜ َٔ عٌُ  فٝٗا أؽذاص

سٝٛإ املضدإ سٝح ٜكّٛ 

 بصٓع َغتعُضات َضدا١ْٝ . 

 اٌجذبس: ِغبِشاد يف أػّبق

 :عرينب فٛم ظٗضٖا يتغاعزٙ يف ايبشح عٔ أخت٘.اٌغّىخ اٌىجريح 

 :ٜفًت َٓٗا األخطبٛط.َع سٛت ضدِ ، َٛاد١ٗ األخطبٛط يف  عري٣ احلٛد ٚاألخغجٛط 

 :"ٚتؾتبو َع٘ يف َعضن١عٓٝف١.يف  بطٓ٘تطعٓ٘ بغٝفٗااذتٛت ٚ عرياٖاتٗادِمسه أ"ثٛ ع١ف، 

 :"ايغُه١ اييت ٜضنبٗا.  تطضبٚمساى ٚمتظقٗا ثِ تأنًٗا ،عًٞ األتٗذِ عرياٖامسه "أثٛ ِٕشبس 

 :ٚعٝذزٖا أْابٝب سزٜز١ٜ ضد١ُ.عري٣ أؽباًسا عٛرا٤ نبري٠ تٓظٍ َٔ أع٢ً ،  األشجبح اٌغٛداء 

 :ْٛع٢ً عال١َ األْابٝب.عري٣ بعض ايػٛاصني ٜٓظيٕٛ إيٞ قاع ايبشض يالط٦ُٓإ  اٌغٛاط  

 :ٟٖٔا حمؾٛص٠ حتت أْبٛب١ ٛدز" ،فتٓار٣ عًٝ٘  يف أثٓا٤ سيو مسع صٛت أخت٘ أَاْٞ ، أِب. 

 اٌزفىري يف اٌؼٛدح: اٌظؼٛد إىل عغخ ادلبء: فشدخ اٌٍمبء:
محز األخٛإ صبُٗا ٚسه٢ 

 نٌ َُٓٗا يآلخض عُا صآٙ.

فشهت أَاْٞ عٔ األمساى 

املط١٦ٝ ، ٚسه٢ أعا١َ عُا 

 صآٙ.

قضص األخٛإ ايصعٛر يغطح املا٤ 

ملعضف١ سها١ٜ األْابٝب 

ني فٛدزا دظٜض٠ ٚايػٛاص

سزٜز١ٜ ضد١ُ َب١ٝٓ فٛم 

 ب٦ض َٔ آباص ايبرتٍٚ.

نإ يف ادتظٜض٠ طا٥ض٠ 

َضٚس١ٝ تغتعز يًطريإ 

فٝٗا  ايضدٛعفاقرتست أَاْٞ 

ٚنإ صأٟ أخٝٗا إنُاٍ 

 املػاَضات.
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  (أ ) َجٌسبا مجا تًُٝش يف ايصف ارتاَػ االبتزا٥ٞ ، حيب قضا٠٤ ايكصص ارتٝاي١ٝ  عا١َ: 

 ر ايبشضٟ ٚايؾاطض سغٔ ٚعك١ً اإلصبع ، ٚنإ ٜغبح َعٗا يف عامل ارتٝاٍ . ايغٓزبا

  (عك١ً االصبع  -ايؾاطض سغٔ  -عا١َ ( حيب قضا٠٤ ايكصص ارتٝاي١ٝ َجٌ ) ايغٓزبار ايبشض٣ أ- 

 .قصص ايف ي١ًٝ ٚي١ًٝ (

  ( ثالخ يػات : 3ىل )إصبع تضمجت ٕ عك١ً اإلأ نإ ععٝزا عٓزَا عضف  

  .ملا١ْٝايًػ١ األ -3 .ايًػ١ ايفضْغ١ٝ  -2.ظ١ٜ دمًٝايًػ١ اإل-1

  عٓزَا ٜكضأ قص١ مج١ًٝ أٚ جيًػ ٜفهض ٜٚغبح ف٢ عامل ارتٝاٍ ٜٚؤيف أسب األٚقات عٓز أعا١َ

 .يٓفغ٘ قص١ بزٜع١ ؽا٥ك١ 

 ؽضٜهت٘ يف ٖشٙ املػاَض٠،تغ٢ُ أَاْٞ أصػض َٓ٘ بغ١ٓ ، صػض٣ أعا١َ ي٘ أخت ٖٞٚ 

 ًٗا خٝااًل ، عؿ َعٓا يف ايٛاقع . ناْت تكٍٛ ي٘ :إٕ اذتٝا٠ يٝغت ن 

  أخربٖا : إٔ ارتٝاٍ َٔ املُهٔ إٔ ٜتشكل فبغاط ايضٜح سٌ حمً٘ اآلٕ ايصٛاصٜذ ٚايطا٥ضات ٚعفٔ ايفطا٤

 ، ٚنض٠ ايغشض ايبًٛص١ٜ أصبشت اآلٕ َٓتؾض٠ ع٢ً ؽهٌ تًٝفظٜٕٛ ْض٣ ب٘ َا حيزخ يف ايبالر ايبعٝز٠ .

  ٍٜتشٍٛ إىل سكا٥ل بايعًِ ايػظٜض ٚايعٌُ ايهجري .  تضر أَاْٞ َبتغ١ُ : ٖشا صشٝح فارتٝا 

  (أ ) تعٝؿ َع طٚدٗا عال٤ ايزٜٔ ف٢ عٝٓا٤ ٖٚٛ ٜعٌُ َٗٓزعا تغ٢ُ ٖاي١  ي٘ أخت نرب٣   عا١َ

 .ايؾضق٢ رتًٝر ايغٜٛػ  ٧ف٢ ؽضن١ برتٍٚ عٝٓا٤ ايشٖب١ٝ قضب ايؾاط

  أعا١َ فاختًط ارتٝاٍ باألسالّ ٚغًب اي،عال٤يف سات ّٜٛ اْتكٌ تفهري أعا١َ إىل أخت٘ ٖاي١ ٚطٚدٗا ّٛٓ 

 ْ ٚنإ ، ظادٌ ٜطري بغضع١ ٚخف١ ٚصؽاق١ظٗض ْٛع َٔ اذتُاّ اي فغ٘ ٚأخت٘ ع٢ًفذأ٠ صأٟ أعا١َ

 ا ٖاي١ يف عٝٓا٤ . بٝت أختُٗ بُٗا إىلٜتذ٘ 

 ظٗض أَاَُٗا َٔ بعٝز عض ٚاعع َٝاٖ٘ طصقا٤ ، ٚأَٛاد٘ عاي١ٝ بٝطا٤ َٚٓعضٙ بزٜع ٚعاسض . 

 بزٚاص ؽزٜز ،ٚاْظيكت َٔ فٛم ظٗض اذتُا١َ ، ٚساٍٚ أعا١َ إٔ ٜضفع أخت٘ فذأ٠ ؽعضت أَا ْٞ

 .فغكطا ًَعا إيٞ أعُام ايبشض األمحض 

 

 

 ِشادفٙب اٌىٍّخ ِشادفٙب اٌىٍّخ ِشادفٙب اٌىٍّخ
 مجًا

 تضمجت

 عزٜز٠

 بزٜع١

 ؽا٥كا

 يشٜش

 َهٛى ايفطا٤

 ايبًٛص

 ٜطػط

 ٖٚاز

 نجرًيا

 ْكًت َٔ يػ١ ألخضٟ

 نجري٠

 َجٌٝ هلا مج١ًٝ ال

 َغ١ًٝ مج١ًٝ

 ؽ٤ٞ ممتع

 َضنب١ ايفطا٤

 ْٛع َٔ ايظداز

 ٜزٚؼ

 ؽزٜز ايط٤ٛ

 املدرتعات

 ٜبزٚ

 ايعٓإ

 أطًل رتٝاي١ ايعٓإ

 البز

 ايػظٜض

 ال بأؼ

 تؾٝز

 ختٌٝ

 غًب٘ ايّٓٛ

 املبتهضات

 ٜعٗض

 ايًذاّ

 عضح بفهضٙ بعٝزا

 ال َفض

 ايهجري

 ال َاْع

 تبين

 تصٛص

 عٝطض عًٝ٘

 فذأ٠

صؽاق١ 

 أفضض

 تصٝح

 رٚاص

 اختٌ

 صز١َ

 ٜػٛصإ

 قاع

 عًٞ غري تٛقع

 خف١ ْٚؾاط

 أٚدب  ٚأيظّ

 تضفع صٛتٗا

 فكز ايتٛاطٕ

 اٖتظ

 ضضب١ ؽزٜز٠

 ٜٓظالٕ إىل األعُام

 أعفٌ ايبشض

 

 

 ٍِخض اٌفظً.-1 
 

 .ادلفشداد-2 
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 ِفشد٘ب اٌىٍّخ مجؼٙب اٌىٍّخ ِضبد٘ب اٌىٍّخ
 ارتٝاٍ

 ايهجري

 تبين

 ايبعٝز

 ايهباص

 ايػظٜض

 تؾٝز

 ايٛر

 ؽزٜز

 ايٛاعع

 قٟٛ

 عضٜع

 ٜبزٚ

 قاع

 يّٓٛا

 اختالف

 ٜفغز

 مجًا

 مجٌٝ

 خمٝف

 خاص١

 اذتكٝك١

 ايكًٌٝ

 تٗزّ

 ايكضٜب

 ايصػاص

 ايكًٌٝ

 تٗزّ

 ايهضٙ

 ضعٝف

 ايطٝل

 ضعٝف

 بط٧

 خيتفٞ

 عطح

 ايٝكع١

 تؾاب٘

 ٜصًح

 قًٝاًل

 قبٝح

 َضٜح

 عا١َ

 ايغاسض

 قط١ٝ

 أَض

 بغاط

 َهٛى

 طص

 ايعاص١ُ

 خٝاٍ

 ؽاط٧

 عطح

 ايكُض

 سكٌ

 ظٗض

 ععٝز

 ايطضٜل

 ايعٓإ

 اعاًعا

 عض

 ٍأٚ

 آخض

 خامت

 ايغشض٠

 قطاٜا

 أَٛص

 ُبُغط -أبغط١ 

 َهانٝو

 أطصاص

 ايعٛاصِ

 خٝاالت-أخ١ًٝ 

 ؽٛاط٧

 عطٛح-أعطح

 صاقُاأل

 ٍٛسك

 صٛظٗ

 ا٤زعع

 ايطضم

 األع١ٓ

 ُأعًغا

 عٛص-عاص 

 أٚا٥ٌ

 أٚاخض

 خٛامت

 آصا٤

 قصٛص

 أطفاٍ

 ايكصص

 آباص

 األسالّ

 األفالّ

 املغضسٝات

 املغًغالت

 األٚقات

 أعُام

 املدرتعات

 صٛاصٜذاي

 ايطا٥ضات

 سكا٥ل

 ايضٚاٜات

 ايضعا٥ٌ

 ايهباص

ًْا  أسٝا

 يػات

 َػاَضات

 صأ٣

 قصض

 طفٌ

 ايكص١

 ب٦ض

 اذتًِ

 ايفًِٝ

 املغضس١ٝ

 املغًغٌ

 ايٛقت

 عُل

 املدرتع

 ايصاصٚخ

 ايطا٥ض

 سكٝك١

 ايضٚا١ٜ

 ايضعاي١

 ايهبري

ًٓا  سٝ

 يػ١

 َػاَض٠

 

  أعبِخ ؟ ِٓ 
 كضا٠٤ أعا١َ تًُٝش بايصف ارتاَػ االبتزا٢٥ ٚحيب اي. 

  أخزٗ ؟ ِٓ 
  . أخت٘ أَاْٞ أصػض َٓ٘ بغ١ٓ 
 ِب اٌمظض اٌىت حيت أْ ٠مشأ٘ب اعبِخ ؟ 
  (عك١ً االصبع  -ايؾاطض سغٔ  -عا١َ ( حيب قضا٠٤ ايكصص ارتٝاي١ٝ َجٌ ) ايغٓزبار ايبشض٣ أ- 

 .قصص ايف ي١ًٝ ٚي١ًٝ ( ايت٢ تضمجت يعز٠  يًػات

  دلبرا وبْ أعبِخ عؼ١ذا ؟ 
  2 -ايًػ١ االدمًٝظ١ٜ -1 ( ثالث١ يػات : 3ىل )إصبع تضمجت ٕ عك١ً اإلأ عضفنإ ععٝزا عٓزَا- 

  .ايًػ١ االملا١ْٝ -3 -ايًػ١ ايفضْغ١ٝ 

 اوزشفٗ أعبِخ ؟ ِٞب اٌز 
  انتؾف أعا١َ ؽ٦ٝا دزٜزا عٓزَا عضف إٔ عك١ً اإلصبع ايش٣ حيب٘ نجريا َٛدٛر ف٢ ايكصص

 .١ٝ املهتٛب١ بايًػ١ اإلدمًٝظ١ٜ ٚايفضْغ١ٝ ٚاألملاْ

 ِب أدت األٚلبد ألعبِخ ؟ 
  عٓزَا ٜكضأ قص١ مج١ًٝ أٚ جيًػ ٜفهض ٜٚغبح ف٢ عامل ارتٝاٍ ٜٚؤيف يٓفغ٘ قص١ بزٜع١ ؽا٥ك١. 

 وبْ ثغبط اٌش٠خ خ١بال ...فى١ف أطجخ دم١مخ ؟ 
  أصبح سكٝك١ باخرتاع ايطا٥ض٠ َٚضنب١ ايفطا٤ ٚايصٛاصٜذ َٚهٛى ايفطا٤. 

 ِبرا رؼشف ػٓ وشح اٌغبدش اٌجٍٛس٠خ ؟ 

 .ط + ج ×اٌفظً -3 
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  ٢ٖ نض٠ طداد١ٝ َٔ ايبًًٛص خٝاي١ٝ نإ ايغاسض ٜتِٖٛ أْ٘ ٜض٣ فٝٗا َا حيزخ ف٢ ايبالر ايبعٝز٠. 

 فٝ ػظشٔب احلذ٠ش جٙبص ٠شجٗ وشح اٌغبدش اٌجٍٍٛس٠خ فّب ٘ٛ ؟ 
 ٕٜٛايتًٝفظ. 

 ٌىٝ ٠ظجخ اخل١بي دم١مخ الثذ ِٓ ش١ئني فّب ّ٘ب ؟ 
  أ / ايعًِ ايػظٜض        ب / ايعٌُ ايهجري. 

 ٘بٌخ أخذ أعبِخ ؟ ِٚبرا ٠ؼًّ صٚجٙب ؟ أ٠ٓ رؼ١ش 
  تعٝؿ َع طٚدٗا عال٤ ايزٜٔ ف٢ عٝٓا٤ ٖٚٛ ٜعٌُ َٗٓزعا ف٢ ؽضن١ برتٍٚ عٝٓا٤ ايشٖب١ٝ قضب

 .ايؾضق٢ رتًٝر ايغٜٛػ  ٧ايؾاط

 ِب عجت إػجبة أعبِخ ثؼالء اٌذ٠ٓ ٚأخزٗ ٘بٌخ ؟ 
 َٚعذب بأخت٘ ألْٗا عافضت عبب إعذاب٘ بُٗا ألٕ عال٤ ايزٜٔ عافض إىل عٝٓا٤ يٝعٌُ ف٢ آباص ايبرت ٍٚ

 .َع طٚدٗا عال٤ ايزٜٔ يًشٝا٠ ف٢ سيو املهإ ايبعٝز عٔ ايعاص١ُ 

 دلبرا وبٔذ ٘بٌخ عؼ١ذح ػٕذِب عبفشد ِغ صٚجٙب ؟ 
  ٔألْٗا تؾرتى َع طٚدٗا ف٢ بٓا٤ َغتكبً٘ َٚغتكبٌ ايٛط. 

 ِب ادلمظٛد ثؼجبسح أعٍك خل١بٌٗ اٌؼٕبْ ؟ 
  أ٣ عضح بفهضٙ بعٝزا. 

 ؟ ح اخل١بي ٌظبدجِٗب فبئذ 
 ٖٔاإلَتاع ٚايتغ١ًٝ ٚت١ُٝٓ ايفهض ٚاتغاع ايش.  

 ِىت ٠ىْٛ اخل١بي غري ضبس ؟ 
  إسا نإ ي٘ أعاؼ َٔ ايٛاقع ٚنإ ف٢ سزٚر اإلَهاْٝات املتاس١. 

 أ٠ٓ لضٝ أعبِخ أمجً أ٠بِٗ؟ 
  ٘قطاٖا ف٢ عٝٓا٤ عٓز أخت. 

 دلبرا وبْ عؼ١ذا ٕ٘بن ؟ 
 ٜني ِٖٚ ٜغتدضدٕٛ ايشٖب األعٛر َٔ باطٔ األصض ألْ٘ ٜض٣ ايعُاٍ ٚاملٗٓزعني املصض. 

 ِب اٌز٘ت األعٛد ؟ ٚدلبرا مسٝ ثٙزا اإلعُ ؟ 
  ايبرتٍٚ ٚمس٢ بٗشا اإلعِ ألْ٘ غاىل ايجُٔ نايشٖب ٚيْٛ٘ أعٛر ٖٛ. 

 ِب ادلمظٛد ثؼجبسح ) اخزالف اٌشأٜ ال ٠فغذ ٌٍٛد لض١خ ؟ 
 .... ّاآلخض ٚال دمرب  ٟفالبز إٔ ذمرتّ ايضأأ٣ اختالف ايضأ٣ ال ٜهٕٛ عببا ف٢ ايعزا٠ٚ ٚارتصا

 .اآلخضٜٔ ع٢ً قبٍٛ صأٜٓا

  ِبرا أدظ " أعبِخ " ػٕذِب غٍجٗ إٌَٛ ؟ ٚو١ف ٚجذ ٔفغٗ ؟ 
  أسػ أعا١َ عٓزَا غًب٘ ايّٓٛ سٛي٘ نٌ ؽدصٝات قصص األطفاٍ اييت حيبٗا ، ٚفذأ٠ ٚدز ْفغ٘ َع

 ف١ ٚصؽاق١ فٛم املظاصع ٚاذتكٍٛ . أخت٘ ع٢ً ظٗض محا١َ ق١ٜٛ َٔ اذتُاّ ايظادٌ ، تطري بغضع١ ٚخ

 ِب طفبد احلّبَ اٌضاجً ؟ 
 نًٝٛ َرت ف٢ ايغاع١ ٜعضف ايطضٜل بؾهٌ  60ٜغتطٝع إٔ ٜطري أنجض َٔ  -عضٜع - صفات٘ : ق٣ٛ

 غضٜب َٚزٖؿ 

 دلبرا أعٍمٛا ػٍٝ احلّبَ اٌضاجً ) محبَ ادلشاعٍخ (؟ 
  ألْ٘ نإ ٜغتدزّ قزميا ف٢ محٌ ايضعاي١. 

  ٟٔػٍٟ ظٙش احلّبِخ ؟ ٚو١ف رظشف أعبِخ ؟ ِبرا دذس ألِب ٟ٘ٚ 
  ٍٚؽعضت أَاْٞ بزٚاص ؽزٜز فاختٌ تٛاطْٗا ٚاْظيكت َٔ فٛم ظٗض اذتُا١َ ، ٚعًكت بضٜؾ١ يف بطٓٗا ، ٚسا

 أخٝٗا إٔ ٜضفعٗا فغكطا َعا إيٞ أعفٌ ست٢ اصطزَا مبٝاٙ ايبشض ، ٚأخش ٜػٛصإ يف أعُام ايبشض . 
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 ٔ١خ ؟ِبرا رؼشف ػٓ ادلغزؼّشاد ادلشجب 
 ٖٞ ٕ(.أؽذاص صدض١ٜ ١ًَْٛ تبٓٝٗا سٝٛاْات عض١ٜ َٔ طا٥ف١ املضداْٝات ) َجٌ املضدا 

 

 

 
 

  :ٚدز سزٜك١ عذٝب١ ايؾهٌ بزٜع١  ْظٍ عك١ً اإلصبع إيٞ قاع ايبشض سٝح احلذ٠مخ اٌجذش٠خ

فٝٗا أؽذاًصا صدض١ٜ َٔ عٌُ سٝٛإ املضدإ ادتٌُٝ سٝح ٜكّٛ بصٓع َغتعُضات  األيٛإ صأ٣

 ١ْٝ . َضدا

  أخش عك١ً اإلصبع ٜبشح عٔ أخت٘ بني ٖشٙ املغتعُضات ، فًِ جيزٖا ، يهٓ٘ متغو بايصرب فاهلل

 َع ايصابضٜٔ ، ٚأصض عًٞ ايبشح ع٢ً أخت٘ َُٗا نإ ادتٗز ٚايتعب . 

  :صأ٣ عك١ً اإلصبع مسه١ نبري٠ فضنبٗا ٚأخش ٜبشح عٔ أخت٘ . اٌغّىخ اٌىجريح 

 :خطبٛط ٖٚٛ أ َٔ بعٝز ظٗض احلٛد ٚاألخغجٛط: 

 طٍٛ ايشاصع ايٛاسز سٛايٞ أصبع١ أَتاص ،-3  .أسصع ي٘ مثا١ْٝ -2  .سٝٛإ عضٟ-1

 ٜغ٢ُ باذتباص ، ألْ٘ ٜفضط َٔ دغُ٘ َار٠ ناذترب ختفٝ٘ عٔ األْعاص. -4

ٕ أخضز َع سٛت ضدِ ، ٚقز دما األخطبٛط بأصأٟ عك١ً اإلصبع األخطبٛط ٜزخٌ يف َعضن١  -

 تؾضت سٛي٘ فأخفت٘ عٔ اذتٛت . َٔ دغُ٘ َار٠  ناذترب اْ

 :"ثِ دا٤ت مسه١ أبٞ عٝف ٚطٛهلا سٛايٞ أصبع١ أَتاص ، هلا طضف َزبب  مسه أ"ثٛ ع١ف

نايغٝف طٛي٘ َرت تكضٜبا ٖٚامجت اذتٛت ٚطعٓت٘ بغٝفٗا يف  بطٓ٘ ٚاؽتبهت َع٘ ظضأ٠ 

 عذٝب١ . 

 :"أَتاص ٚهلا طضف ٓؾاص ٚطٛهلا سٛايٞ عت١ أبٞ َ عك١ً اإلصبع مسه١ صأ٣ مسه "أثٛ ِٕشبس

، ٖٚٞ تٗذِ عًٞ األمساى ٚمتظقٗا ثِ تأنًٗا ، ٚضضبت ايغُه١ اييت  كضٜبات ناملٓؾاص طٛي٘ َرتإ

ٜضنبٗا فكطعتٗا ْصفني ٚدما عك١ً اإلصبع َٔ املٛت بأعذٛب١ ٚأخش ٜتٓكٌ يف املا٤ بصعٛب١ 

 ٜبشح عٔ أخت٘ . 

 :فشاٍٚ إٔ ٜفًت َٓٗا يهٓٗا صأ٣ أعا١َ أؽباًسا عٛرا٤ نبري٠ تٓظٍ َٔ أع٢ً ،  األشجبح اٌغٛداء

ناْت حتاصضٙ يف نٌ َهإ ، ٚعٓزَا عهٔ َا٤ ايبشض ، اقرتب َٓٗا ببط٤ فٛدزتٗا أْابٝب 

 سزٜز١ٜ ضد١ُ . 

 :ْٛعك١ً اإلصبع بعض ايػٛاصني ٜٓظيٕٛ إيٞ قاع ايبشض يالط٦ُٓإ ع٢ً عال١َ  صأ٣ اٌغٛاط

عز سيو ، فكضص إٔ ٜصعز َعِٗ يٝعضف األْابٝب ٚاعتكضاصٖا يف قاع ايبشض ، ٚصعزٚا إيٞ عطح ايبشض ب

 سها١ٜ األْابٝب ايطد١ُ . 

 :ٟٔيف أثٓا٤ سيو مسع صٛت أخت٘ أَاْٞ ، تٓار٣ عًٝ٘ فٗتف قا٥ال : " اذتُز يو ٜا صب " . سٝح  أِب

 ٚدزٖا حمؾٛص٠ حتت أْبٛب١ سزٜز١ٜ ضد١ُ.
 

 

 

 

 

 

 ٍِخض اٌفظً.-1 
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 ِشادفٙب اٌىٍّخ ِشادفٙب اٌىٍّخ ِشادفٙب اٌىٍّخ
 قاع ايبشض

 عذٝب١

 بزٜع١

 َا أبزع

 عْٛٞ

 ٜؾعض

 قشفتٗا

 خطضت

 باي٘

 سغب

 أعفً٘

 غضٜب١

 مج١ًٝ صقٝك١

 َا أمجٌ

 َعٝين َٚغاعزٟ

 حيػ

 أيكتٗا

 املضار دا٤ت

 ْفغ٘ ٚخاطضٙ

 ظٔ –تٛقع 

 اذت١ًٝ

 أفًت

 عٓٝف١

 ثكب

 ايعغض

 ايٝغض

 اعتشهُت

 صٚح اهلل

 ايفظع

 املشعٛص٠

 ارتزٜع١ ٚسغٔ ايتصضف

 ٖضب

 ق١ٜٛ ؽزٜز٠

 فتش١ صػري٠

 ايؾز٠

 ًنياي

 اؽتزت

 صمحت٘

 ؽز٠ ارتٛف

 ارتا٥ف١

 سات

 املُظق١

 ٜططضب

 أساطت ب٘

 اعتكضت

 عانٓ٘

 سشص

 ٜتغُض

 ٖتف

 صاسب١

 املكطع١

 ٜتشضى بؾز٠

 ايتفت سٛي٘

 عهٓت ٖٚزأت

 ٖار١٥

 سضص

 ٜجبت

 صاح

 

 ِفشد٘ب اٌىٍّخ مجؼٙب اٌىٍّخ ِضبد٘ب اٌىٍّخ
 قاع

 أعًٞ

 ادتٌُٝ

 خمتًف١

 ارتٛف

 اْتصض

 أخفت٘

 ايتعب

 ايعغض

 عايفظ

 صعٛب١

 صاح

 َشعٛص٠

 غضٜب

 عان١ٓ

 أَاَ٘

 ععار٠

 عطح أٚ ق١ُ

 أعفٌ

 ايكبٝح

 َتفك١

 االط٦ُٓإ

 اْٗظّ

 أظٗضت٘

 ايضاس١

 ايٝغض

 األَٔ

 عٗٛي١

 عهت

 َط١ٓ٦ُ –آ١َٓ 

 َأيٛف

 َتشضن١

 خًف٘

 سظٕ

 سٛت

 ؽبح

 َٓؾاص

 ثكب

 قاع

 اإلصبع

 ْاس١ٝ

 املا٤

 سات

 اذت١ًٝ

 مسه١

 صدض٠

 َٛد٘

 املغتعُض٠

 ؽهٌ

 غضٜب

 دٗز

 سٝتإ

 ؽباحأ

 َٓاؽري

 ثكٛب

 قٝع١ –أقٛاع  –قٝعإ 

 األصابع

 ْٛاسٞ

 املٝاٙ

 سٚات

 اذتٌٝ

 مسو

 صدٛص

 َٛدات –َٛز  –أَٛاز 

 املغتعُضات

 أؽهاٍ

 غضبا٤

 دٗٛر

 أؽباح

 غضا٥ب

 أسصع

 أدغاّ

املعاصى 

 أعُام

 عذا٥ب

 سًكات

 أصٚاح

 ايصابضٜٔ

 سبات

 أطضاف

 أْابٝب

 ايػٛاصني

 ؽبح

 غضٜب١

 سصاع

 دغِ

 املعضن١

 عُل

 عذٝب١

 ًك١س

 صٚح

 ايصابض

 سب١

 طضف

 أْبٛب١

 ايػٛاص

 
 

 

  إيل أ٠ٓ ٚطً ػمٍخ اإلطجغ ؟ ِٚب ٚجذ ٔفغٗ ؟ 
  . ٕٚصٌ إىل قاع ايبشض ، ٚٚدز ْفغ٘ يف سزٜك١ عذٝب١ ايؾهٌ بزٜع١ األيٛا 

  ػّٓ وبْ ٠جذش ػمٍخ اإلطجغ ؟ ٚأ٠ٓ ثذأ اٌجذش ؟ 
 ٜ١ ادت١ًُٝ . نإ ٜبشح عٔ أخت٘ " أَاْٞ " ، ٚبزأ ايبشح يف اذتزٜك١ ايبشض 

 ث١ّٕب وبْ أعبِخ ٠فىش فٝ أخزٗ ...ِبرا سأٜ ؟ 
  صأ٣ مسه١ غضٜب١ تغبح ف٢ املا٤. 

 .ط + ج ×اٌفظً -3 
 

 .ادلفشداد-2 
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  ِب اٌفىشح اٌزٟ خغشد ػٍٟ ثبي ػمٍخ اإلطجغ ػٕذِب سأٞ اٌغّىخ اٌىجريح ؟ 
 ًظٗض ايغُه١ ايهبري٠ ٜٚٓتكٌ َعٗا يف قاع ايبشض عجا عٔ أَاْٞ .  ٢إٔ ٜضنب ع 

 ريح ؟دلبرا مل رشؼش ثٗ اٌغّىخ اٌىج 
  ألْٗا نبري٠ اذتذِ ، ٚأعا١َ صػري دزا َجٌ بٓزق١ أٚ سب١ ايفٍٛ ايغٛرا٢ْ. 

  ِبرا سأٞ ػمٍخ اإلطجغ ٚ٘ٛ ػٍٟ ظٙش اٌغّىخ ؟ 
 ًٜا ي٘ مثاْٞ أسصع نبري٠ تتش ًْا عض أصبع١ أَتاص  ٞضى يف نٌ ْاس١ٝ ٚطٍٛ ايشصاع سٛايصأ٣ سٝٛا

 .ٜغ٢ُ األخطبٛط (

  ِٛجخ حبش(؟ِبرا سأٜ أعبِخ فٝ ف١ٍُ ) ِغبِشاد 
  صأ٣ األخطبٛط ف٢ َعضن١ عٓٝف١ َع سٛت َٔ اذتٝتإ ٚقز اْتصض اذتٛت ٚأنٌ األخطبٛط. 

 متىن أعبِخ أْ ٠شٜ ِثً ٘زٖ ادلؼشوخ ثؼ١ٕٗ فٝ لبع اٌجذش ...فًٙ سأٜ ٘زٖ ادلؼشوخ ؟ 
 ٘ال . مل ٜضٖا ألٕ األخطبٛط عٓزَا صأ٣ اذتٛت ايطدِ أعضع ٚأخضز َٔ دغُ٘ َار٠ ناذترب اْتؾضت سٛي 

 ف٢ املا٤ فأخفت٘ عٔ األْعاص ٚبٗشٙ اذت١ًٝ أفًت األخطبٛط َٔ اذتٛت ٚضاعت املعضن١ ع٢ً عك١ً اإلصبع

  و١ف أفٍذ األخغجٛط ِٓ احلٛد ؟ 
  . أفضط األخطبٛط َار٠ ناذترب اْتؾضت سٛي٘ ٚأخفت٘ عٔ األْعاص 

  ِبرا رؼشف ػٓ مسه ) أثٛ ع١ف (؟ 
  ٘ب٘ ٜٗذِ تكضٜبا َرت طٛي٘ نايغٝف بَزب طٌٜٛ طضف ٚي٘ أَتاص 4سٛايٖٞٛ مسو َتٛسؿ طٛي 

 . ٚؽذاع١ دضأ٠ بهٌ أعزا٥٘ ع٢ً

  ِبرا فؼٍذ مسىخ ) أثٛع١ف ( ِغ احلٛد ؟ 
  ٖشٙ ايغُه١ أصػض َٔ اذتٛت ٚيهٓٗا اْزفعت بهٌ ق٠ٛ تٗذِ عًٞ اذتٛت  ٚطعٓت٘ طع١ٓ

 قات١ً بغٝفٗا ثِ اؽتبهت َع٘ ف٢ َعضن١ عٓٝف١  .

 ٗ؟  ِبرا فؼً أعبِخ ػٕذِب ضبلذ اٌذ١ٔب ػ١ٍ 
  ٍعٓزَا ضاقت ايزْٝا عًٞ أعا١َ ألْ٘ مل جيز أَاْٞ تشنض قٍٛ اهلل تعايٞ : " فإٕ َع ايعغض ٜغضا " ٚقا

 يٓفغ٘ : ال تٝأؼ ٜا أعا١َ " إْ٘ ال ٜٝأؼ َٔ صٚح اهلل إال ايكّٛ ايهافضٜٔ " .ٚرعا اهلل إٔ جيز أخت٘ أَاْٞ 

 ِبرا رزوش أعبِخ ؟ 
  سًكاتٗا                     فضدت ٚنٓت أظٓٗا ال تفضزضاقت فًُا اعتشهُت :  تشنض قٍٛ ايؾاعض. 

  دلبرا وبٔذ األمسبن رغبسع ثبذلشة ٟٚ٘ ِزػٛسح ؟ 
  . خًٛفا َٔ مسه١ أبٞ َٓؾاص 

  ِبرا دذس ٌٍغّىخ اٌزٟ وبْ ٠شوجٙب ػمٍخ اإلطجغ ؟ ِٚب اخلغش اٌزٞ رؼشع ٌٗ ؟ 
 ِٗعك١ً اإلصبع َع  ضضبتٗا مسه١ أبٞ َٓؾاص ضضب١ ق١ٜٛ فكغُتٗا ْصفني ، ٚنارت تًت

 األمساى املُظق١ فٓذا َٔ املٛت بأعذٛب١ . 

  ٛ(؟  ِٕشبسِبرا رؼشف ػٓ مسه ) أث 
  ٢ عًتٗذِ ، كضٜبات أَتاص ٚهلا طضف ناملٓؾاص طٛي٘ َرتإطٛهلا سٛايٞ عت١ نبري٠ مسه١

 .األمساى ٚمتظقٗا ثِ تأنًٗا 

 ِب عجت دضْ أعبِخ ؟ 
 ض نإ سظٜٓا ألْ٘ فكز ايغُه١ ايت٢ نإ ٜضنبٗا ٚنإ خا٥فا ع٢ً أَا٢ْ َٔ ايطٝاع ف٢ ايبش

 صآٖا تغكط َٔ أع٢ً ٚحتٝط ب٘ َٔ نٌ داْب  ٚخا٥فا َٔ األؽباح ايغٛرا٤ اييت

  ِب عجت اضغشاة ِبء اٌجذش ؟ 
 أعفٌ .   إىل ٢ح ايغٛرا٤ اييت ناْت تٓظٍ َٔ أعًايغبب ٖٛ األؽبا 
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 ِب دم١مخ ادلخٍٛلبد اٌىت سآ٘ب أعبِخ رغمظ فٝ ادلبء؟ 
  ِٖ ْٕٛظيٛا حتت املا٤ يٝط٦ُٓٛا ع٢ً عال١َ األْابٝب غٛاص. 

  دلبرا ٔضي اٌغٛاطْٛ إيل لبع اٌجذش ؟ ِٚبرا فؼٍٛا ؟ 
 ً٢أعً ٚراصٚا سٛهلا ثِ صعزٚا إىلعال١َ األْابٝب ،  ٢يٝط٦ُٓٛا ع . 

 دلبرا شؼش أعبِخ ثبالعّئٕبْ ثؼذ رٌه ؟ 
  ألٕ َا٤ ايبشض بزأ ٜٗزأ ٚبكٝت األؽباح ايغٛرا٤ عان١ٓ ال تتشضى ٚأخش ٜكرتب َٓٗا ببط٤ ٚسشص

 .أْابٝب سزٜز١ٜ ضد١ُ ٖا فٛدز

 ػمٍخ اإلطجغ أْ ٠ظؼذ إىل عغخ ادلبء ؟ دلبرا لشس 
  ٝعضف سها١ٜ ٖشٙ األْابٝب ني يايػٛاص ٚصا٤ قضص سيو إٔ ٜصعز. 

 ِب اٌزٞ جؼً ػمٍخ اإلطجغ ٠زغّش يف ِىبٔخ ٚال ٠زذشن ؟  ِب اٌزٜ ِٕؼٗ ِٓ اٌظؼٛد ؟ 
 ْفتغُض ف٢ َهاْ٘ تٓارٜ٘ ٚتصضخ نإ ٜبشح عٓٗا  اييت ٞأْ٘ مسع صٛت أخت٘ أَا. 

 

 

 

 

 :)ٟٔحتت أْبٛب١ ضد١ُ عٛرا٤ ، تطًب  مسع عك١ً اإلصبع صٛت أَاْٞ ، ٖٚٞ حمؾٛص٠)خشٚج أِب

: إْٞ ؽذاع ،  َٓ٘ إٔ ٜغاعزٖا يتدضز ، ٚتضدٛٙ إٔ حيرتؼ ست٢ ال تغكط عًٝ٘ األْبٛب١ ، فٝكٍٛ هلا

 ؽهضت٘ أَاْٞ ملا بشي٘ َٔ دٗز يف ايبشح عٓٗا.عاعزٖا يف ارتضٚز ، ٚٚيهين غري َتٗٛص 

 :)سه٢ هلا نٌ َا صآٙ ٚٚصف هلا)دىب٠بد أعبِخ: 

    .ٚايغُو أبٛ عٝف -3  .اذتٛت ٚاألخطبٛط -2  .املغتعُضات املضدا١ْٝ ادت١ًُٝ  -1

 .صنب ع٢ً ظٗضٖا َز٠ ط١ًٜٛ  ٚايغُه١ ايهبري٠ اييت -5 ٚايغُو أبٛ َٓؾاص  -4

 (:)َٟٔا سزخ هلا يف أعُام ايبشض ايشٟ نًُا تٛغًت فٝ٘ اؽتز ايعالّ  ي٘ دعًت حتهٞدىب٠بد أِب

 هت ي٘ َا صأت٘ َٔ األمساى ايػضٜب١ املط١٦ٝ َـــــجٌ :، ٚطارت بضٚر٠ املا٤ ، ٚس

 ) أ ( ايغُه١ اييت خيضز َٓٗا ض٤ٛ ٜٓري هلا ايطضٜل .      

 ) ب ( ايغُه١ اييت يف صأعٗا ض٤ٛ أمحض ٚيف سًٜٗا ْٛص أطصم .      

ًْا تطف٧ ٖشٙ األْٛاص نُا تؾا٤ ٚ ) ز       تؾعًٗا ( ايغُه١ اييت خيضز ايٓٛص َٔ دغُٗا نً٘ ، ٚأسٝا

 نُا تؾا٤ ٚنٌ سيو ٜزٍ عًٞ قزص٠ ارتايل ايععِٝ عبشاْ٘ ٚتعايٞ .               

 )ايبرتٍٚ سزٜز١ٜ أقاَٗا عُاٍاألخٛإ إيٞ عطح املا٤ فؾاٖزا دظٜض٠  ثِ صعز :)اجلض٠شح احلذ٠ذ٠خ 

 ٚناْت ادتظٜض٠: ايبرتٍٚ . اإلؽضاف عًٞ ايبشح عٔملتابع١ 

 يف ٚعطٗا بضز سزٜزٟ عاٍ  -3 .َصٓٛع١ َٔ اذتزٜز -2 .دظٜض٠ صػري٠ يف ٚعط املا٤ -1

شٙ يف َهإ قضٜب َٔ ٖ-6  .سٛي٘ سذضات ٚأدٗظ٠ خمتًف١ ْٚاؼ ٜعًُٕٛ بُٗ٘ ْٚؾاط-5

ظٛاص ادتظٜض٠ تضعٛ عف١ٓٝ نبري٠ ٚبعض -7 .ًٖٝهٛبرت ٠ ادتظٜض٠ َطاص صػري فٝ٘ طا٥ض

 ..بٓٝت ادتظٜض٠ فٛم ب٦ض َٔ آباص ايبرتٍٚ -8  املضانب ايصػري٠.

  :)كٌ ايبرتٍٚ إىل خظاْات ع٢ًمسعا اذتزٜح عٔ األْابٝب اييت أيكٝت يف ايكاع يٓ)األٔبث١ت اٌغٛداء 

 ايؾاط٧ ، ٚعضفا نجريا َٔ ْؾاط ايعُاٍ ٚتعضضِٗ يًدطض .

 ()َؽاٖزا عاَال ًٜشِ األْابٝب ٖٚٛ ع٢ً عًِ عاٍ ، ٚقز اختٌ تٛاطْ٘ فغكط ، يهٔ :  ػبًِ اٌٍذب

عًُ٘  ايبشض ، ٚأْكشٙ طَالؤٙ ، ٚعار إىلٚعط٘ أَغه٘ فًِ ٜغكط يف سبٌ األَإ املضبٛط يف 

 بؾذاع١ ٚصرب يف عبٌٝ تًو ايجض٠ٚ ايهبري٠ يًٛطٔ َٔ ايشٖب األعٛر ) ايبرتٍٚ ( . 

 ٍِخض اٌفظً.-1 
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 (ٌشٚد١خادلغبئشح ا : ) تغتعز  ) ًٖٝهٛبرت ( يف َطاص ادتظٜض٠ اذتزٜز١ٜ طا٥ض٠ َضٚس١ٝؽاٖزا

 ٜضنبا فٝٗا ٜٚعٛرا انتفا٤ً مبا ؽاٖزا َٔ ايعذا٥ب .أخٝٗا إٔ  يًطريإ ، فعضضت أَاْٞ ع٢ً

 ُٗا سٛاص طٌٜٛ ، ٚمل تعز اَضات يف أعُام ايبشاص ، ٚراص بٝٓعٗا بايبكا٤ إلنُاٍ املػاقٓأصار إ أعا١َ

 ٖٓاى فا٥ز٠ َٔ ايهالّ  فكز أقًعت ايطا٥ض٠.

 عُام ايبشاص . اجتٗا يًػٛص يف األعُام َض٠ أخض٣ إلنُاٍ َػاَضاتُٗا يف ايضس١ً ايعذٝب١ يف أ 

 

 

 ِشادفٙب اٌىٍّخ ِشادفٙب اٌىٍّخ
 َتًٗٛصا

 قشفت بٗا

 تػٛص

 أؽباح

 فذأ٠

 عار

 تؾا٤

 ارتالم

 ايربز

 تضعٛ ايغف١ٓٝ

 َٓزفًعا

 أيكت بٗا

 تٓظٍ حتت املا٤

 املفضر ؽبح ٖٚٛ ايعٌ أٚ ارتٝاٍ

 عًٞ غري تٛقع

 عِ ٚاْتؾض

 تضٜز

 نجري ارتًل

 بٓا٤ َضتفع

 تكف عٔ ايغري

١ُٖ 

 ٜتغًل

 اقفاًط

 ايؾضص

 سضف

 اٖتظ

 ارتطري٠

 اختٌ

 رٖؾ١

 عظمي١

 ٜصعز

 غطا٤ يًٝز

 أدظا٤ صػري٠ َتٖٛذ١ َٔ دغِ حيرتم

 طضف

 حتضى

 املًٗه١

 اضطضب

 سري٠

 

 ِفشد٘ب اٌىٍّخ مجؼٙب اٌىٍّخ ِضبد٘ب اٌىٍّخ
 املع١ًُ

 َتٗٛص

 بط٤

 ؽذاع

 قاع

 ٜتشضى

 اؽتز

 األَإ

 ٜصعز

 تؾعٌ

 خطض

 صفٝع

 اختٌ

 املط١٦ٝ

 َتظٕ

 عضع١

 دبإ

 ق١ُ

 ٜغهٔ

 ضعف

 ارتٛف

 ٜٓظٍ

 تطف٧

 أَٔ

 غًٝغ

 اعتكض

 ؽذاع

 فا٥ز٠

 فضص١

 أسٕ

 َهإ

 بضز

 ادتظٜض٠

 قًٌٝ

 عًِ

 ايكٓاع

 سبٌ

 عذٝب١

 طا٥ض٠

 ؽذعإ

 فٛا٥ز

 فضص

 آسإ

 أَه١ٓ –أَانٔ 

 بضٚز

 ادتظص

 قال٥ٌ

 عالمل

 األقٓع١

 سباٍ

 عذا٥ب

 طا٥ضات

 عطٛح

 أدٗظ٠

 األَٛاز

 األْابٝب

 ايؾضص

 أَاْٞ

 َضاٚح

 ايػٛاصني

 ثضٚات

 يهالّا

 سٛارخ

 األعُام

 عطح

 دٗاط

 املٛد١

 األْبٛب١

 ايؾضاص٠

 أ١َٝٓ

 َضٚس١

 ايػٛاص

 ثض٠ٚ

 ايه١ًُ

 سارث١

 ايعُل

 

 

 دلبرا وبٔذ أِبٔٝ رظ١خ ؟ 
  ألْٗا ناْت حمؾٛص٠ حتت أْبٛب١ ضد١ُ عٛرا٤ ٚتضبز َٔ أعا١َ إٔ ٜغاعزٖا. 

 ِبرا فؼً أعبِخ ػٕذِب مسغ طٛد أِبٔٝ ؟ 
 ٢ ْفػ ايٛقت راص سٍٛ املهإ ٚتصضف عشص ٚعاعزٖا ع٢ً أعضع ْاس١ٝ ايصٛت  ٚنًُٗا ٚف

 ارتضٚز  َٔ حتت األْبٛب١ ايطد١ُ .

 .ادلفشداد-2 
 

 .ط + ج ×اٌفظً -3 
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 ق ثني اٌشجبػخ ٚاٌزٙٛس ؟شِب اٌف 
  ايؾذاع١ : تع٢ٓ ادتضأ٠ ٚاإلقزاّ رٕٚ خٛف َع ايتفهري قبٌ أ٣ تصضف. 

 ايتٗٛص : االْزفاع ايطا٥ؿ بزٕٚ تفهري. 

  و١ف ػثش أعبِخ ػٍٟ أخزٗ أِبٟٔ ؟ 
 حتت أْبٛب١ ضد١ُ عٛرا٤ ٖٚٞ تصٝح ٚتصضخ ٚدزٖا حمؾٛص٠. 

  دزسد أِبٟٔ ػمٍخ اإلطجغ ػٕذِب جبء إلٔمبر٘ب ؟ ٚمبب سد ػ١ٍٙب ؟ ُِ 
  . ً٘ٝٚصر عًٝٗا بأْ٘ ؽذاع ٚيهٓ٘ يٝػ  -سشصت٘ َٔ األْبٛب١ ايغٛرا٤ ايطد١ُ ست٢ ال تغكط ع

 َتًٗٛصا ، فاالستٝاط ٚادب . 

 ِبرا دىٝ ػمٍخ اإلطجغ ألخزٗ أِبٔٝ ؟ 
 ا نٌ َا صآٙ ٚٚصف هلا املغتعُضات املضدا١ْٝ ادت١ًُٝ ٚسزثٗا عٔ اذتٛت ٚاألخطبٛط سه٢ هل

 .صنب ع٢ً ظٗضٖا َز٠ ط١ًٜٛ  و أبٛ َٓؾاص ٚايغُه١ ايهبري٠ اييتٚايغُو أبٛ عٝف ٚايغُ

  ِبرا شب٘ذد أِبٟٔ ٟٚ٘ يف أػّبق اٌجذبس ؟ ٚػالَ ٠ذي رٌه ؟ 
 م ايبشاص َجٌ : ؽاٖزت أْٛاعا ٚأؽهاال غضٜب١ َٔ األمساى يف أعُا 

 . أ ( ايغُه١ اييت خيضز َٓٗا ض٤ٛ ٜٓري هلا ايطضٜل ( 

  . ب ( ايغُه١ اييت يف صأعٗا ض٤ٛ أمحض ٚيف سًٜٗا ْٛص أطصم ( 

  ز ( ايغُه١ اييت خيضز ايٓٛص َٔ دغُٗا نً٘ ، ٚأسٝاْا تطف٧ ٖشٙ األْٛاص نُا تؾا٤ ٚتؾعًٗا (

 اْ٘ ٚتعايٞ . ٜٚزٍ سيو عًٞ قزص٠ ارتايل ايععِٝ عبش -نُا تؾا٤ 

  ِبرا لبي ػمٍخ اإلطجغ ػٕذِب مسغ والَ أخزٗ أِبٟٔ ؟ 
  . ) ِٝقاٍ : ْعِ ٜا أَاْٞ ) عبشإ ارتالم ايعع 

 ِبرا حيذس وٍّب غبص اإلٔغبْ فٝ أػّبق اٌجذبس ؟ 
  طارت بضٚر٠ املا٤ ْٚكص ايط٤ٛ إال َٔ ْٛصضعٝف أطصم تعٗض فٝ٘ األمساى نأْٗا أؽباح غري ٚاضش١

  ٙ.نً٘ ٚعار ايعالّ ٚطار ضػط املٝاغإ أنجض ٚأنجض اختف٢  ايط٤ٛ ٚنًُا غاص اإلْ

  دلبرا ارفك ػمٍخ اإلطجغ ِغ أخزٗ ػٍٟ اٌظؼٛد إىل عغخ ادلبء ؟ 
 يٝعضفا سها١ٜ األْابٝب ايغٛرا٤ ايطد١ُ ٚايػٛاصني ايشٜٔ ْظيٛا ٚصا٤ٖا يف قاع ايبشض.  

 ِب ادلٕظش اٌؼج١ت اٌزٜ شب٘ذٖ أعبِخ ٚأخزٗ ؟ 
 .يف ٚعطٗا بضز سزٜزٟ عاٍ  -3 .َصٓٛع١ َٔ اذتزٜز -2.ض٠ صػري٠ يف ٚعط املا٤دظٜ -1 :ؽاٖزا

ٖشٙ يف َهإ قضٜب َٔ -6  .سٛي٘ سذضات ٚأدٗظ٠ خمتًف١ ْٚاؼ ٜعًُٕٛ بُٗ٘ ْٚؾاط-5

ظٛاص ادتظٜض٠ تضعٛ عف١ٓٝ نبري٠ ٚبعض -7 .ًٖٝهٛبرت  ٠ادتظٜض٠ َطاص صػري فٝ٘ طا٥ض

 فٛم ب٦ض َٔ آباص ايبرتٍٚ..بٓٝت ادتظٜض٠  -8  املضانب ايصػري٠.

 ِب اٌزٜ ٠شعٛ جببٔت اٌغف١ٕخ ؟ 
  تضعٛ ايغف١ٓٝ ايهبري٠ ٚبعض املضانب ايصػري٠. 

 أ٠ٓ ث١ٕذ اجلض٠شح احلذ٠ذ٠خ ؟ 
  بٓٝت فٛم ب٦ض نبري َٔ آباص ايبرتٍٚ ايش٣ ٜغتدضز َٔ قاع ايبشض. 

  ِب فبئذح األٔبث١ت اٌغٛداء اٌزٟ أٌم١ذ يف اٌجذش ؟ 
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 ايؾاط٧ ٚعضفا إٔ  ٢خظاْات٘ عً ايبرتٍٚ َٔ ادتظٜض٠ اذتزٜز١ٜ إىل  ْكٌٖشٙ األْابٝب تغتدزّ يف

 ٖشٙ ادتظٜض٠ َب١ٝٓ فٛم ب٦ض نبري٠ َٔ آباص ايبرتٍٚ ٚايشٟ ٜغتدضز َٔ قاع ايبشض . 

  ِب اٌؼًّ اٌزٞ وبْ ٠مَٛ ثٗ اٌؼبًِ ؟ ٚأ٠ٓ وبْ ٠مف ؟ 
  ٚنإ عًٞ سضف عًِ صفٝع .  -نإ ٖشا ايعاٌَ ًٜشِ األْابٝب 

 بْ ٠شرذٜ ػبًِ اٌٍذبَ ؟ ٚدلبرا ؟ ِبرا و 
  يٝشُٝ٘ َٔ ايٓاص ايؾزٜز٠ أثٓا٤ عًُ٘ . -نإ ايعاٌَ ًٜبػ قفاطا خاصا يف ٜزٙ ٚعًٞ ٚدٗ٘ قٓاع 

  دلبرا طشخذ أِبٟٔ فجأح ؟ 
 ايعاٌَ ، شٟ ٜضتزٜاهلٛا٤ ٚطاص ايكٓاع اي عٓزَا ٚقعت بعض األسزاخ ارتطري٠ ايغضٜع١ سٝح اؽتز ٘

 و ايكٓاع فاختٌ تٛاطْ٘ ٚعكط َٔ فٛم ايغًِ ايضفٝع . فكفظ يف اهلٛا٤ يُٝغ

  دلبرا مل ٠غمظ اٌؼبًِ يف اٌجذش ػٕذِب اخزً رٛاصٔٗ ؟ 
  . ٌألْ٘ نإ ٜضبط سٍٛ ٚعط٘ سبال ٜغ٢ُ سبٌ األَإ ٚعٓزَا اختٌ تٛاطْ٘ ظٌ َعًكا بٗشا اذتب 

 ِب اٌذ١ًٌ ػٍٝ شجبػخ ٘زا اٌؼبًِ ؟ 
 قٓاعا آخض ٚطًع ايغًِ َض٠ أخض٣ يٝهٌُ عًُ٘ َٔ غري  بعز ايش٣ سزخ ي٘ ٚاْكاس طَال٥٘ ي٘ أخش

 .ٚ تضررأخٛف 

  ِبرا الرتدذ أِبٟٔ ػٍٟ ػمٍخ اإلطجغ ػٕذِب سأد اٌغبئشح ؟ 
 بٝتُٗا إٔ ٜضنبا ٖشٙ ايطا٥ض٠ ٜٚعٛرا إىل اقرتست. 

  ِٚب ِٛلف أخ١ٙب ِٓ ٘زا االلرتاح ؟ 
 ٕاَضات حتت األعُام ٚصؤ١ٜ ايعذا٥ب ألْ٘ ٜضٜز إٔ ٜهٌُ املػ ال ٜضٜز ايعٛر٠عك١ً اإلصبع  نا

 األخض٣  . 

  ؟  مل ٠ؼذ ٕ٘بن فبئذح ِٓ إوّبي احلٛاسدلبرا 
 .مل تعز ٖٓاى فا٥ز٠ َٔ ايهالّ  فكز أقًعت ايطا٥ض٠ 

  ؟  خٛاْاأل فؼًِبرا 

 عُام ايبشاص .اجتٗا يًػٛص يف األعُام َض٠ أخض٣ إلنُاٍ َػاَضاتُٗا يف ايضس١ً ايعذٝب١ يف أ 

 أعئٍخ ٌٍّشاجؼخ ػٍٝ اٌفظٛي ) األٚي ٚاٌثبٟٔ ٚاٌثبٌش ( ِٓ اٌمظخ: 
(أعا١َ تًُٝش حيب قضا٠٤ ايكصص سبا مجا، ٚناْت أسب األٚقات عٓزٙ، تًو اييت ٜكضأ فٝٗا قص١،  1)  

 ا٥ك١.أٚ جيًػ ٜٚفهض، ٜٚغبح يف عامل ارتٝاٍ، ٜٚؤيف يٓفغ٘ قص١ بزٜع١ ؽ

 َع٢ٓ ) ؽا٥ك١ ( ........... -2 َطار ) مجا (: ............. -1 -) أ ( أنٌُ َا ٜأتٞ:

  -( أَاّ ايعباص٠ غري ايصشٝش١ فُٝا ًٜٞ: ×( أَاّ ايعباص٠ ايصشٝش١، ٚعال١َ )  )ب( ضع عال١َ ) 

 ( )        اذتٝا٠ نًٗا خٝاٍ يف خٝاٍ. -1

 (   )   ٗض مسه١ نبري٠.عح عك١ً اإلصبع عٔ أخت٘، ٖٚٛ ع٢ً ظ -2

 ( ) نًُا غاصت أَاْٞ يف أعُام ايبشض أنجض، اختف٢ ايط٤ٛ نً٘ ٚعار ايعالّ. -3

 ( )       اختالف ايضأٟ ال ٜفغز يًٛر قط١ٝ. -4

 ...........................................................................................)دـ( َا أسب األٚقات عٓز أعا١َ ؟ 

( قايت أَاْٞ: ارتٝاٍ ٚسزٙ ال ٜهفٞ .. ٚالبز َع٘ َٔ ايعًِ ايػظٜض ٚايعٌُ ايهجري؛ ست٢ ٜصبح  2) 

 سكٝك١ ٚاقع١.

 َع٢ٓ ) ايػظٜض ( ........................ -2ن١ًُ َٚطارٖا ........................... -1  -) أ ( اعتدضز َٔ ايعباص٠ :
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  -( أَاّ ايعباص٠ غري ايصشٝش١ فُٝا ًٜٞ: ×اص٠ ايصشٝش١، ٚعال١َ ) ( أَاّ ايعب )ب( ضع عال١َ ) 

 ( )    اذتُاّ ايظادٌ نإ ٜغتدزّ يف املضاع١ً. -1

 ( )   ٜغتطٝع اإلْغإ إٔ ٜعٝؿ يف ايبشاص َجٌ األمساى. -2

 ................................................................................)دـ( نٝف ٜصبح اذتًِ سكٝك١ ٚاقع١ ؟

إٕ أعا١َ َعذب بعال٤ ايزٜٔ؛ ألْ٘ عافض إىل عٝٓا٤، َٚعذب بأخت٘ ٖاي١؛ ألْٗا عافضت َع طٚدٗا  -(  3) 

 عال٤ ايزٜٔ يًشٝا٠ يف سيو املهإ ايبعٝز عٔ ايعاص١ُ.

 .........................................................................) أ ( ٌٖ ناْت ٖاي١ ععٝز٠ بايغفض َع طٚدٗا ؟ ٚملاسا

 .........................................................................)ب( ملاسا عافض عال٤ ايزٜٔ إىل عٝٓا٤ ؟ 

 )دـ( اخرت اإلداب١ ايصشٝش١ مما بني ايكٛعني فُٝا ٜأتٞ:  

 املعامل ايغٝاس١ٝ (. -ذاص١ٜ احملالت ايت -) املصاْع ايهبري٠   تؾتٗض عٝٓا٤ بـ : -1

 َصض (. -فًغطني  -) األصرٕ   تكع عٝٓا٤ يف : -2

إٕ ارتٝاٍ ؽا٥ل ٚيشٜش، ٚأسٝاْا ٜتشكل، فايؾاطض سغٔ نإ ٜطري ببغاط ايضٜح املغشٛص،  -(  4) 

 ٚنض٠ ايغاسض ايبًٛص١ٜ أصبشت اآلٕ َٛدٛر٠ يف نٌ َهإ.

 مجع ) ايغاسض( ............ -3َطار ) ارتٝاٍ ( ..............   -2......   َع٢ٓ ) ؽا٥ل ( ........ -1) أ ( أنٌُ َا ٜأتٞ:

 ........................................)ب( يف عصضْا اذتزٜح دٗاط ٜؾب٘ نض٠ ايغاسض ايبًٛص١ٜ، فُا ٖٛ ؟ 

 ........................................)دـ( حيتاز ارتٝاٍ إىل أَضٜٔ ست٢ ٜصبح سكٝك١ ٚاقع١. اسنضُٖا.

ال ختايف ٜا أَاْٞ إٕ اذتُاّ ايظادٌ محاّ قٟٛ ٚعضٜع، ٜغتطٝع إٔ ٜطري أنجض َٔ عتني  -(  5) 

 نًَٝٛرتا يف ايغاع١، ٖٚٛ ٜعضف ايطضٜل بؾهٌ غضٜب َزٖؿ.

 .....................................................عضٜع ( ؟ َٚا َفضر )محاّ ( ؟   -) أ ( َا عهػ ) قٟٛ 

 ..........................................................)ب( ملاسا نإ اذتُاّ ايظادٌ ٜغتدزّ قزميا يف محٌ ايضعا٥ٌ ؟

 ..........................................................................)دـ( نٝف تضعٌ ايضعا٥ٌ يف عصضْا اذتايٞ ؟ 

  -ع٢ً ايفصٌ ايجاْٞ: ثاْٝا:أع١ً٦ يًُضادع١

صأٟ عك١ً اإلصبع مسه١ نبري٠ َفرتع١ تٗذِ ع٢ً األمساى املشعٛص٠ ٚتطضبٗا سات ايُٝني  -( 1) 

 ٚسات ايؾُاٍ، فتُظم أدغاَٗا.

 ....................................................) أ ( َا َع٢ٓ املشعٛص٠ ؟ َٚاَفضر األدغاّ ؟ 

 ..............................................ت ثِ دما بأعذٛب١. نٝف سزخ سيو ؟)ب( تعضض عك١ً اإلصبع يًُٛ

ملدًٛقات٘ ٚعا٥ٌ يًزفاع عٔ ايٓفػ. ٚضح سيو ع٢ً ض٤ٛ َا تعضف٘ عٔ ) أبٛ َٓؾاص  -تعاىل  -)دـ( ٖٝأ اهلل 

 .................................................................................................األخطبٛط (. -

 ٚبٗشٙ ذت١ًٝ أفًت األخطبٛط َٔ اذتٛت، ٚضاعت املعضن١ ع٢ً )عك١ً اإلصبع (. -( 2) 

 ) أ ( اخرت اإلداب١ ايصشٝش١ مما بني ايكٛعني فُٝا ٜأتٞ :

 اذت٢ً ( -اذتٌٝ  -) اذتًٌ   ) اذت١ًٝ ( مجعٗا: -1 

 ٖضب ( -فاط  -) أعضع    ) أفًت ( َعٓاٖا: -2 

 ......................................................ب( َاسا تعضف عٔ ؽهٌ األخطبٛط ؟ )

 ...........................................)دـ( يٛ قاَت َعضن١ بني اذتٛت ٚاألخطبٛط. فبُاسا تٓتٗٞ ؟

 .........................................................................) ر ( َا اذت١ًٝ اييت أفًت بٗا األخطبٛط َٔ اذتٛت ؟

 ٚفذأ٠ صأ٣ )عك١ً اإلصبع( مسه١ نبري٠ غضٜب١، تغبح أَاَ٘ يف املا٤، فدطضت ع٢ً باي٘ فهض٠.(  3) 

 ) أ ( اخرت اإلداب١ ايصشٝش١ مما بني ايكٛعني فُٝا ٜأتٞ :

 قٛت٘ ( -خاطضٙ  -) ؽذاعت٘   َع٢ٓ )باي٘( :  -1 
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 صػري٠ ( -ق١ًًٝ  -) ط١ًٜٛ   ٠(:َطار )نبري -2 

 أفهاص ( -أفانض  -) فهضٕٚ   مجع )فهض٠(: -3 

 .........................................)ب( َاسا صأٟ عك١ً اإلصبع يف املا٤، نُا تفِٗ َٔ ايعباص٠ ايغابك١ ؟

 ...................................)دـ( َا ايفهض٠ اييت خطضت ع٢ً باٍ )عك١ً اإلصبع( ؟ ٌٖٚ ْفش ٖشٙ ايفهض٠ ؟

 مسع )عك١ً اإلصبع( صٛتا دعً٘ ٜتغُض يف َهاْ٘، ٖٚٛ ال ٜصزم أسْٝ٘. -( 4) 

 ........................................................) أ ( َا َع٢ٓ )ٜتغُض( ؟ َٚا عهػ )ٜصزم( ؟ 

 ..............................عٔ أخت٘ ؟ )ب( َا ايٛع١ًٝ اييت اعتدزَٗا )عك١ً اإلصبع( يتغاعزٙ يف ايبشح

 )ز( أنٌُ: " ٜتشٍٛ ارتٝاٍ إىل سكٝك١ بـ ............ ايػظٜض ٚ ............ ايهجري "

 -ثايجا :أع١ً٦ يًُضادع١ ع٢ً ايفصٌ ايجايح :

(ٚسهت أَاْٞ ألخٝٗا عك١ً اإلصبع نٝف صأت يف ٖشٙ األعُام املع١ًُ أؽهاال ٚأيٛاْا َٔ  1) 

 ايػضٜب١ املط١٦ٝ، اييت تضعٌ ... األمساى

 ) أ ( اخرت اإلداب١ ايصشٝش١ مما بني ايكٛعني فُٝا ٜأتٞ :

 قًزت ( -خاطبت  -) قصت   َع٢ٓ ) سهت ( : -1 

 اجملٗٛي١ ( -املط١٦ٝ  -) ايٛاضش١   َطار ) املع١ًُ ( : -2 

 ........................................................ )ب( َاسا قاٍ عك١ً اإلصبع عٓزَا مسع نالّ أخت٘ ؟

 ...........................................................)دـ( اسنض أْٛاع األمساى اييت صأتٗا أَاْٞ.

عهتت أَاْٞ قًٝال ٚأخشت تٓعض إىل أسز ايعُاٍ ٖٚٛ ٜتغًل ادتظٜض٠ اذتزٜز١ٜ، ٜٚصعز إىل  -

 ْابٝب.َهإ خطض فٛم املا٤ يٝكّٛ بًشِ بعض األ

     ............َفضر ) ايعُاٍ (:  -2 ............َطار ) قًٝال (: -1    ) أ ( أنٌُ َا ٜأتٞ:

     ............َع٢ٓ ) ٜتغًل (:  -4 ............مجع ) َهإ (:  -3    

 ...................................................................)ب( َا ايعٌُ ايشٟ ٜكّٛ ب٘ عاٌَ ايًشاّ ؟

 )دـ( اخرت اإلداب١ ايصشٝش١ مما بني ايكٛعني فُٝا ٜأتٞ :

 املا٤ ( -ايبرتٍٚ  -) اهلٛا٤  األْابٝب ايغٛرا٤ ناْت تغتدزّ يف ْكٌ: -1 

 0عف١ٓٝ ( -عٝاص٠  -) طا٥ض٠  إىل دٛاص ادتظٜض٠ اذتزٜز١ٜ ناْت تضعٛ: -2 

املا٤؛ يٝعضفا سها١ٜ األْابٝب ايغٛرا٤ ايطد١ُ  اتفل عك١ً اإلصبع ٚأخت٘ ع٢ً إٔ ٜصعزا إىل عطح -

 ٚايػٛاصني ايشٜٔ ْظيٛا ٚصا٤ٖا يف قاع ايبشض.

 ) أ ( اخرت اإلداب١ ايصشٝش١ مما بني ايكٛعني فُٝا ٜأتٞ :

 ٜتعًكا ( -ٜٗبطا  -) ٜضتفعا   َضارف ) ٜصعزا ( : -1 

 ايػٛص ( -ايػٛاص  -) ايػٛاص١   َفضر ) ايػٛاصني ( : -2 

 ..............................................................يشٟ اتفل عًٝ٘ عك١ً اإلصبع ٚأخت٘ ؟)ب( َا ا

 ..............................................)دـ( اسنض َا صآٙ عك١ً اإلصبع ٚأخت٘ ع٢ً عطح املا٤.

 اص ايؾزٜز٠ يف أثٓا٤ ايعٌُ.نإ ايعاٌَ ًٜبػ يف ٜزٙ قفاطا خاصا، ٚع٢ً ٚدٗ٘ قٓاع حيُٝ٘ َٔ ايٓ -

 ) أ ( اخرت اإلداب١ ايصشٝش١ مما بني ايكٛعني فُٝا ٜأتٞ :

 غطا٤ يًصزص ( -عطا٤ يًٛد٘  -) غطا٤ يًٝز   َضارف ) قفاط ( : -1 

 أقٓع١ ( -أقٓاع  -) قٓٛع    مجع ) قٓاع ( :  -2 

 ..................................................................) ب ( نٝف حيُٞ ايعاٌَ ْفغ٘ يف أثٓا٤ ايعٌُ ؟

 ....................)دـ( اختٌ تٛاطٕ ايعاٌَ، ٚيهٓ٘ مل ٜغكط يف ايبشض. فُا ايغبب يف عزّ ايغكٛط ؟
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صأٜا دظٜض٠ صػري٠ ٚعط املا٤ َصٓٛع١ َٔ اذتزٜز، ٚعطٗا بضز سزٜزٟ عاٍ، سٛي٘ سذضات ٚأدٗظ٠  -

 خمتًف١،ْٚاؼ ٜعًُٕٛ ب١ُٗ ْٚؾاط.

 ) أ ( اخرت اإلداب١ ايصشٝش١ مما بني ايكٛعني فُٝا ٜأتٞ :

 باصد١ ( -أبضاز  -) بٛاصز   مجع ) بضز ( : -1 

 قٛاعز خضعا١ْٝ (  -ؽعب َضدا١ْٝ  -) ب٦ض برتٍٚ  بٓٝت ادتظٜض٠ اذتزٜز١ٜ فٛم : -2 

 ؽذاع١ ( -نغٌ  -) ْؾاط   َطار ) ١ُٖ ( :  -3 

 ص١ :) ب ( أنٌُ َا ٜأتٞ َٔ خالٍ فُٗو يًك

 أسصع.     ..........األخطبٛط َٔ اذتٝٛاْات ايبشض١ٜ، ٚي٘ 

 ..............اقرتبت َٔ اذتٛت مسه١ َتٛسؾ١ تعضف باعِ 

 )دـ( أقُٝت ادتظٜض٠ اذتزٜز١ٜ يف ٚعط املا٤ ألَض َِٗ. اسنض سيو األَض.

   ....................................................................................................................... 

 


